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«LA COL·LABORADORA»
Autora: EMPAR MOLINER
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 320
Preu: 18,50 €

La Magdalena Rovira, una
negra literària, rep l’encàrrec de
documentar un cas dels que

avui en diem de memòria històrica: el cas d’una
dona que va ser assassinada en unes vinyes del
Penedès en plena Guerra Civil. En aquest procés
de recollida d’informació, la seva vida es creua
amb persones també implicades d’una manera o
altra en el projecte editorial.

«EL DOL DEL QUETZAL»
Autor: PIUS ALIBEK
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 176
Preu: 17 €

Els camins de Sargon i Citlali
es creuen a l’estat mexicà de
Chiapas. Sargon és un iraquià

fugit de la guerra que s’enyora de casa, mentre
que la jove mexicana Citlali viatja en cerca de
respostes. Tots dos se senten units per un lligam
misteriós. A pesar de les incerteses, ella li mostra
el seu secret més preuat, una ploma de quetzal
rebuda de la seva mare.
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I el pare va començar a dir, com
de costum, que els joves actuals

es feien malbé, es perdien per falta de fe,
a causa del materialisme i de l’excés
d’arrogància.» Sembla extret d’una obra
de Jack Kerouac, però ho va escriure An-
ton Txèkhov l’any 1896. La meva vida,
una novel·leta que acaba de publicar
Minúscula, fixa l’esquema que anys a
venir desenvoluparan els beats i després
els hippies i finalment tothom: l’abisme
generacional, els retrets que dirigeix el
jove irat al pare rutinari i opressor, inca-
paç d’entendre’l i fins d’escoltar-lo.

La Rússia de finals de segle XIX i els
Estats Units de mitjan segle XX tenien
un fet en comú que feia possible la re-
bel·lia: un jove podia abandonar la llar i
trobar una feina que li permetés sortir-
se’n fàcilment, sense luxes però sense
problemes, amb la satisfacció de no fer
el que s’esperava d’ell. Més enllà de l’es-
til directe i auster, això és el que tenen
en comú Txèkhov i Bukowski: sense la
possibilitat d’una mínima independèn-
cia econòmica no hi ha trencament, ni
viatge, ni moltes vegades és possible la
crítica. La rebel·lió requereix oportuni-
tats d’èxit. El protagonista de La meva
vida busca el seu camí, rebutja feines fà-
cils que li proporcionen els contactes fa-
miliars, aprèn oficis manuals, viu amb
poca cosa, sentint-se ell mateix, i busca
la serenitat, però finalment acaba incre-
pant el pare: «Heu ofegat el germen de
tot allò que hi hagués pogut haver de
viu i de brillant! És una ciutat de boti-
guers, taverners, oficinistes i gata mau-
les, una ciutat innecessària i inútil per la
qual no es lamentaria cap ànima si un
dia la terra se l’empassés.»

La meva vida inclou amistats, baralles,
dubtes, penediments, un embaràs mo-
lest, un matrimoni fracassat i una esce-
na final que sembla un homenatge a
Madame Bovary, publicat quaranta anys
abans: un home i una nena visiten la
tomba de la mare, i la filla no sembla
fer-se càrrec de la situació. Txèkhov ens
recorda que no estem sols, que els nos-
tres maldecaps no són nous. Amb tra-
duccions actuals, com la d’Àngels Llò-
ria, fa l’efecte que escoltem un savi dels
nostres dies. «El rei David tenia un anell
amb la inscripció ‘Tot passa’. Quan et
sents trist, aquestes paraules t’alegren, i
quan estàs content, t’entristeixen.» En
efecte: tot passa... menys Txèkhov.

«Txèkhov i Bukowski
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i ha una glosa molt coneguda d’Euge-
ni d’Ors, Urbanitat, del 10 de maig de
1906, en què l’ideòleg noucentista

refereix una sucosa anècdota londinenca, a
partir del relat firmat per un periodista francès.
Descriu un embús de trànsit en un carrer estret
de la metròpolis: «Un automòbil arriba corrent
de la gran via aristocràtica, i, a l’intentar donar
la volta a la plaça, resta atascat, a son bell mig.»
Es forma una cua populosa «de cent cinquanta
vehículs deturats» –aquí és inevitable de pen-
sar que el francès abusa de la hipèrbole. Cap
botzinada ni cap mostra de nerviosisme, res
d’escarafalls, ningú no surt del seu cotxe, tot-
hom és a lloc. Al cap d’una estona, un grup
d’homes aconsegueix moure l’automòbil en-
callat. El xofer, però, en perd momentània-
ment el control, i l’auto impacta contra el carro
d’un firaire: tot el gènere escampat per terra!
Cap mostra d’indignació de part del firaire. Al
final, la vida al carrer torna a la normalitat: un
policia educat demana les dades als implicats
en el fet, i tal dia farà un any. «Tot ha passat ur-
banament», rubrica Xènius.

Ferran Soldevila va passar dos anys a Liver-
pool, entre el 1926 i el 1928, fent de Lecturer in
Spanish a la universitat de la ciutat que, anys a
venir, veuria néixer el grup de música popular
més famós del món. I, fruit d’aquella estada, va
llegar-nos aquest dietari exquisit, a la portada
del qual s’hi podrien estampar les paraules que
l’autor llegeix damunt la porta d’una església
de protestants unitaris: «All Heartily Welcome».

H

Flor de civilització
Es reedita el dietari «Hores angleses», de Ferran Soldevila

JORDI LLAVINA jllavina@presencia.cat

FERRAN SOLDEVILA
(Barcelona, 1894-1971) historiador i escriptor.
Es va dedicar fonamentalment a la
historiografia, tot i que també va escriure
obres de teatre, de poesia i una novel·la
inèdita. És autor d’Història de Catalunya, una
síntesi dels episodis més destacats de la
història del país, escrita entre 1934 i 1935.

«HORES ANGLESES»
Autor: FERRAN SOLDEVILA
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 318 / Preu: 18€

El llibre és fruit de l’estada que l’autor va fer
a Liverpool entre els anys 1926 i 1928,
treballant a la universitat d’aquesta ciutat
com a lector de literatures hispàniques.
Aquesta reedició inclou estudis
introductoris d’Alan Yates i Joaquim Nadal.


